
הרכז כמוביל שינוי
שמונה עקרונות להטמעת שינוי

2006הרוורד, ון קוטר'ג' מבוסס על ספרו של פרופ



:ק"הממפני-תפקיד הרכזמורכבות
מיטבי ואפשרי בין דרישות תחום  , איזון נכון

מקצועיות ואינטנסיביות לבין  , תפיסה-הערכה
.עומס עבודת בית הספר ובעלי התפקידים בו



:מודל הטמעת השינוי על פי קוטר

הכשרת הלבבות -נועדו להפשרת הסטטוס קוו הקיים: 1-4שלבים 
.לשינוי

.נועדו לפיתוח שיטות ונהלים: 5-7שלבים 

.נועד לבסס את השינוי בתרבות הארגון וקליטתו: 8שלב 



יצירת תחושת דחיפות-1שלב 

:שאננותתחושת -החסם
שאננות גורמת לקושי להוציא אנשים ממרחב נוחות

אין נכונות לפתוח צוהר לשינויים
הרגלי העבר/הישענות על הצלחות 

טביעה בתוך עומס שגרת העבודה

?איך יוצרים תחושת דחיפות
הבנת השינויים והתמורות הנדרשות

זיהוי משברים פוטנציאלים
זיהוי הזדמנויות וניתוחן



מנהיגות בית ספרית-הקמת קואליציה מנחה-2שלב 

.אינה מחוברת לשינוי, אינה חזקה מספיקהקואליציה -החסם

?מהי קואליציה חזקה דיה
בעיקר  , חברים בה אנשים מרכזיים: עצמה בזכות המעמד✓

.מההנהגה הפורמלית
ייצוגיות ומומחיות רלוונטית  , גווניותרב , יש השקפות שונות✓

.למשימה
.אמינות הן בתוך הצוות והן בין הצוות לקהילה✓
.בקבוצה מנהיגים מוכחים שיוכלו להניע תהליך. מנהיגות✓



ואסטרטגיהחזוןפתוח -3שלב 

.זלזול בכוחו של החזון-החסם

?אפקטיביחזוןמהו 
מעניק השראה לפעולות , מסייע להיערך, החזון מכוון❖

.הצוות
.החזון מנחה היוצרות של תרבות❖
.תכלית החזון לרתום את המעורבים❖
.גיבוש אסטרטגיות להגשמת החזון❖



הפצת החזון-4שלב 

.אינה רחבה ואפקטיבית דיהההפצה -החסם

?איך מפיצים את החזון בצורה אפקטיבית
, בעלי תפקידים: ניצול אמצעים להפצה מתמדת של השינוי❑

פלטפורמות קימות, סדירויות
קבוצת המנהיגות מהווה מודל❑
פשטות❑
ריבוי במות❑
חזרה שוב ושוב❑
מנהיגות ודוגמא אישית❑
הטמעת השינוי/דיאלוג ושיח סביב החזון❑



האצלת סמכויות-5שלב 

מכשולים בדרך  -החסם
חוסר  , מחסור במיומנויות,  המקשים על הפעולהפורמאליםמבנים 

.הנהגה אינה מעודדת יישום, בהעברת מידע

?איך עושים אחרת
.הקטנת המכשולים/מודעות וסילוק❖
עוגנים  , סדירויות מתאימות, פורמאליםיצירת מבנים /הטמעה ❖

.מערכתיים
.עידוד נטילת יוזמות ושינויים❖



הישגים בטווח הקצר-6שלב 

הקצרברורים הישגים בזמן / נצפיםלא -החסם

?מה המאפיינים של הישגים בטווח הקצר ומה התועלת
.קשר לשינוי הכולל, חד משמעי, נראה לעין-מאפיינים
-המלצות

שהמאמץ משתלם" הוכחות"הצגת ▪
למיישמים, הכרה למובילים/מתן תגמול▪
דיוק החזון והאסטרטגיה▪
לספק למנהלים הוכחה שאנחנו בדרך הנכונה ולדבר על הערך ▪

והרלוונטיות עבורו
יצירת תנופה ומוטיבציה▪
ההדרת ההישגים▪



גיבוש הישגים וביצוע שינויים נוספים-7שלב 

הכרזה על ניצחון בטרם עת-החסם
האטת , איבוד תחושת הדחיפות והשליחות, מנוחה על זרי הדפנה

.הפעילות

?איך לשמור על תחושת הדחיפות והמוטיבציה לעשיה
נושאים  , הפחת רוח חיים מחודשת בתהליך בעזרת מיזמים➢

.וגורמי שינוי
.שיתוף והנכחת תוצאות ומשמעויות השינוי➢



בערכים ובנורמות, עיגון השינוי בתרבות-8שלב 

.בערכים ובנורמות, אינו מעוגן בתרבותהשינוי -החסם

?מה עושים
.הגברת הביצועים ותחושת ההישג▪
הטמעת הקשרים בין הדפוסים החדשים ליעדי הארגון ולצרי  ▪

.ההנהגה
.ל"הקחתוצאות השינוי לצרכי /פיתוח וטיוב תהליכי▪


